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1. SITUAÇÃO RETORNO PRESENCIAL NA REDE ESTADUAL  

 

 Este relatório apresenta resultados de pesquisa realizada pela Presidência e pela 

equipe técnica da Comissão Permanente de Educação da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro, denominada Situação das escolas estaduais e suas condições 

para um possível retorno presencial de atividades no segundo semestre. As preocupações 

contidas no interior deste documento estão balizadas e consubstanciadas no artigo 5º (que 

trata da inviolabilidade do direito à vida) e o artigo 6º (que entende a educação no corpo 

dos direitos e garantias fundamentais e entendida como um direito social) da Constituição 

da República Federativa do Brasil.  

 A pandemia impõe o maior desafio às políticas educacionais nas últimas décadas 

diante de um grave quadro de aumento das desigualdades sociais na educação. Por um 

lado, a situação da Pandemia criou severos empecilhos para a continuidade das atividades 

presenciais de forma segura e por outro o governo do estado não conseguiu tomar 

providências que diminuíssem este impacto para os estudantes da rede estadual. O ano de 

2020 foi um ano praticamente perdido, no qual os anúncios não cumpridos - como da 

distribuição de chips para garantir conectividade aos estudantes ou da contratação de 

assistentes sociais e psicólogos para atuar junto às famílias garantindo o vínculo escolar 

- só aprofundaram o cenário de dificuldades.  

O ano de 2021, com mais tempo para planejamento de ações e avanço da 

vacinação, parecia que seria melhor, mas ao término do primeiro semestre o cenário 

colocado ainda é de muitas dificuldades. A limitada política de inclusão digital centrada 

em “links patrocinados” e na contratação do aplicativo “Aplique-se” não foi suficiente 

para reverter o quadro de exclusão e 32% dos estudantes matriculados nunca sequer 

acessaram as plataformas digitais e a média de acessos diários dos estudantes é de cerca 

de 10% da rede1. Por outro lado, o atraso na vacinação e a manutenção de altos índices 

de contágio e óbitos por COVID dificultaram o retorno seguro anterior ao término do 

primeiro semestre. Ainda no mês de Agosto, quando se intensificam os movimentos para 

o retorno presencial das atividades na rede estadual, muitos profissionais ainda não 

concluíram o processo de vacinação e o surgimento de novas variantes criam novas 

dificuldades. 

 
1
 seeduc.rj.gov.br, acesso realizado em 10/08/2021 
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 A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro tem identificado aumento de 

mais de 50% da variante delta (variante B.1.617.2 do SARS-CoV-2)2, que já representa 

na capital fluminense aproximadamente 45% dos casos3 e é apontada como mais 

contagiosa. Essa nova variante impõe um desafio ao retorno presencial e reabertura de 

escolas – em todas as redes, uma vez que é apontada como a mais contagiosa entre as 

cepas sequenciadas4, tendo uma taxa de transmissibilidade 97% maior em relação ao vírus 

original. Não menos importante é o fato de que, apesar de ter sido identificada no final de 

2020, já está presente em mais de 100 países – respondendo pela maioria dos casos de 

infecção nos Estados Unidos, que passou de 11 para o patamar de 100 mil novos casos 

diários5. Alguns países que haviam flexibilizado medidas de prevenção (como máscara 

obrigatória e proibição de reuniões) estão sendo obrigados a voltar atrás.  

No Brasil, apesar da variante delta ter sido identificada no mês de julho, ela já 

representa quase metade dos casos em cidades como Rio de Janeiro. Por isso, causa 

enorme preocupação os anúncios de flexibilização de medidas de isolamento com o 

processo de vacinação ainda muito atrasado (menos de 30% da população tem o processo 

vacinal completo). Além disso, vimos que ao longo do tempo o perfil dos infectados e 

das vítimas foi se alterando, tendo incidência cada vez maior entre a população mais 

jovem. Ademais, não podemos esquecer a experiência traumática que aconteceu no 

município de Manaus, no Amazonas, quando a disseminação de uma nova cepa coincidiu 

com uma nova etapa (muito triste) de contágios e mortes no início de 2021 – também 

quando escolas foram abertas para atividades presenciais após uma situação de “aparente 

normalidade” com queda de casos.  

No Brasil aproximadamente 45,5 milhões de pessoas tomaram as duas doses da 

vacina ou uma dose única – perfazendo 21,5% da população. No Estado do Rio de Janeiro 

o número de imunizados com as duas doses ou dose única é de 3,7 milhões – 

correspondendo a 22% da população. Estes números, segundo especialistas, não são 

suficientes para interromper a transmissão do vírus – ainda que a vacinação melhore os 

números sobre internação e óbitos.  

 
2
 A respeito, ver: https://oglobo.globo.com/rio/covid-19-fatia-da-variante-delta-cresce-50-em-dez-dias-

no-rio-que-ja-tem-um-cada-quatro-pacientes-com-cepa-25139758; 
3
 A respeito, ver: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/08/04/variante-delta-rio.ghtml 

4
 Segundo estudos de pesquisadores vinculados à Organização Mundial da Saúde (OMS) e Imperial 

College. 
5
 A respeito, ver: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/08/medo-da-variante-delta-reaquece-

vacinacao-contra-covid-nos-eua.shtml 
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Não podemos ignorar o fato de que, apesar do avanço da vacinação, o Rio de 

Janeiro registrou recorde de contágio desde o início da pandemia, com mais de doze mil 

em 24 horas, no dia 06 de agosto6, reforçando a preocupação com a transmissibilidade da 

variante delta. Em decorrência deste agravante no quadro geral de controle da pandemia, 

há, no momento, 36 (trinta e seis) municípios com impedimento para aulas presenciais 

por decreto municipal ou com impedimento para aulas presenciais em razão de 

bandeiramento na cor vermelha, por conta da atualização do 42° Mapa de Risco para 

Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde no dia 6 de Agosto.  

O conteúdo da edição do Boletim Observatório Covid 19 publicado pela Fiocruz 

no dia 5 de Agosto alerta para a tendência de crescimento de novas variantes (como a 

Delta) e indica que novos cenários de transmissão e risco podem surgir diante do elevado 

patamar de risco de contágio, o que demanda a necessidade de combinar vacinação com 

uso de máscaras, além de campanhas de busca ativa de quem eventualmente não tenha 

tomado nenhuma vacina ou não tenha retornado para a segunda dose. Reflexo disto, por 

exemplo, é o fato de que na capital fluminense aproximadamente 95% das internações 

por covid-19 ser de pessoas que não estavam vacinadas7.   

 Este relatório não ignora o fato de que os desafios pedagógicos serão enormes 

(tanto na pandemia quanto no pós-pandemia), sobretudo em relação a retrocessos 

educacionais e diante do desafio da busca ativa por alunos que infelizmente abandonaram 

os bancos escolares. Entretanto, este desafio às autoridades e gestores públicos (entre as 

quais eu me incluo) precisa ser construído no interior de uma estratégia de proteger a vida 

das comunidades escolares e de seus familiares e preocupação com as condições das 

escolas estaduais.  

 Este desafio torna-se urgente quando consideramos que o direito à educação está 

seriamente comprometido em uma rede que possui mais de 700 mil alunos e que 229 mil 

não estabeleceram nenhum tipo de interação remota8, aprofundando o dualismo 

estrutural, retrocessos de aprendizagem e um quadro gravíssimo de desigualdade social e 

digital.  

Recordemos, por exemplo, que no ínterim deste processo houve por parte do 

governo federal o veto à proposta que possibilitaria acesso à internet para estudantes ou 

 
6
 A respeito, ver: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/08/07/estado-do-rj-bate-recorde-de-casos-de-

covid-um-dia-apos-anuncio-de-reveillon 
7
 A respeito, ver: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/08/06/prefeitura-dose-vacina.ghtml 

8
 Dados disponíveis na página oficial da Secretaria de Estado de Educação, disponível no link: 

https://www.seeduc.rj.gov.br/mais/seeduc-em-n%C3%BAmeros 
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ainda a promessa, em abril de 2020 pelo ex-secretário Pedro Fernandes de distribuição de 

chips, dos quais 750 mil, anunciou, já haviam sido comprados. Até o momento, os alunos 

da rede estadual ainda estão esperando por este chip.  

 A proposta de retorno presencial da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) 

ocorre sem que o ciclo completo de imunização de seus profissionais tenha sido 

concluído9, além disso, as escolas da rede estadual têm como perfil dos estudantes 

adolescentes e jovens adultos, também suscetíveis ao contágio e potencialmente 

transmissores do vírus.  Sendo assim, o retorno presencial (ainda que no modelo híbrido) 

precisa da atenção e preocupação de todos os poderes com a finalidade de construção de 

protocolos que não sejam insuficientes e assegurem a segurança sanitária nas escolas.  

O município do Rio de Janeiro indicou que pretende realizar vacinação de 

adolescentes (público que, afinal, compõe quase a totalidade de alunos da rede estadual 

nas séries regulares) com a aplicação da primeira dose entre 23 de agosto e 10 de 

setembro. Entretanto, não há, por exemplo, um processo de testagem em massa de 

adolescentes quanto à covid-19. 

Também é preocupante o fato de não haver um protocolo consistente de 

rastreamento de contágio em eventuais ocorrências de contaminação por coronavírus no 

espaço escolar ou por pessoas que circularam neste ambiente, conforme dado que 

apontaremos na sequência deste relatório. Isto quer dizer que a maior parte das escolas 

estaduais já estavam vulneráveis (e continuam) e num contexto no qual a variante delta 

não era predominante. 

Segundo estudos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) 

da Universidade de São Paulo, por meio de estudos com software de modelo 

computacional com método probabilístico10, o uso de máscaras mal utilizadas pode 

aumentar o risco de contágio em 1141%, número que reduz para 575% em caso de correta 

utilização, mas sem outras medidas. Com protocolos corretos e uso de máscara tipo PFF2, 

o risco de contágio despenca para 40%. Por outro lado, o estudo indica que com 

monitoramento de casos suspeitos, alternância de turmas e redução da carga horária 

efetiva, o risco é reduzido a 10%. 

 
9
 Segundo informações contidas na Circular Interna n. 16/2021 do Gabinete do Secretário, o ciclo de 

imunização deve ser concluído no terceiro trimestre de 2021. A ampla maioria dos profissionais da 

educação (84%) haviam tomado apenas uma dose de vacina.    
10

 Neste método, é levado em consideração o fator de aleatoriedade. 
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O mesmo estudo indica, por outro lado, a relação direta entre a boa ventilação e a 

diminuição do contágio, o que exigiu, da nossa parte, um olhar atento à infraestrutura das 

salas de aulas da rede estadual de ensino no Rio de Janeiro – que na maior parte 

privilegiam menos a ventilação e mais o isolamento térmico. Apesar de ter decorrido mais 

de um ano e meio de pandemia, poucas alterações foram feitas na infraestrutura das 

escolas estaduais para melhorar a circulação e arejamento. Apresentamos ao final do 

relatório um conjunto de propostas que consideramos fundamentais para assegurar o 

direito à vida e o direito à educação. 

  

 

2. MARCOS LEGAIS SOBRE A EDUCAÇÃO E O RETORNO ÀS ATIVIDADES 

PRESENCIAIS NO RIO DE JANEIRO NO CONTEXTO DA PANDEMIA 

  

No final de 2019 a OMS anunciou uma nova enfermidade causada pelo 

coronavírus. No mês de janeiro de 2020 este organismo declarou situação de emergência 

de saúde pública de importância internacional. Consequentemente, no mês de março a 

OMS declarou a situação de pandemia global, afetando globalmente diversas atividades.  

Dentre as principais medidas elaboradas para tentar controlar e enfrentar a doença, 

que no Brasil causou o óbito de 557 mil pessoas, destacam-se medidas de isolamento, uso 

obrigatório de máscara e vacinação em massa – dentre outras. Estas medidas têm por 

objetivo enfraquecer o contágio e diminuir a média móvel de mortes causadas ou 

relacionadas pela doença. 

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) declarou Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) por meio da Portaria MS n° 188, publicada em 03 de fevereiro 

de 2020. Em 06 de Fevereiro o governo federal publicou a Lei nº 13.979, que dispunha 

sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública internacional. 

           Na esteira da crise de emergência provocada pela pandemia e com a finalidade de 

enfrentamento da crise de saúde pública, no caso do Estado do Rio de Janeiro foi 

publicado no dia 13 de março de 2020 o Decreto nº 46.966, que dispunha sobre medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus, ratificando medidas de isolamento para conter o avanço da 

doença, conforme orientações da OMS e do MS. 
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             Dentre as diversas medidas normativas editadas posteriormente, atualizando os 

períodos de isolamento e as novas medidas, de acordo com as novas orientações do MS, 

o Decreto nº. 46.970 estabeleceu o trabalho remoto (regime home office) para os 

servidores públicos e suspendendo as aulas por quinze dias, na perspectiva de combate à 

propagação do coronavírus. 

            Em consonância com o decreto em tela, o então secretário de educação Pedro 

Henrique Fernandes da Silva publicou no dia 17 de março de 2020 a Resolução SEEDUC 

5.839, antecipando o recesso escolar que ocorreria na última quinzena de julho para o 

período de 16 a 29 de março daquele ano, em conformidade com o que dispõe o conteúdo 

do Decreto Estadual nº 46.970/2020. 

             Os Decretos nº 46.973, 46.980, 47.006, 47.014, 47.027, 47.068 e 47.102 

ratificaram medidas de enfrentamento à pandemia, com medidas como a prorrogação de 

suspensão de aulas presenciais no prazo de 15 dias e a regulamentação das medidas que 

tratam do decreto para a SEEDUC e SECIT. 

              O Decreto nº 47.287 publicado no dia 18 de setembro de 2020, alterado pelo 

Decreto 47.300 (publicado no dia 02 de Outubro), trouxe a possibilidade de abrir as 

escolas públicas e privadas no âmbito do Estado, determinando, por meio do artigo sexto, 

que as Secretarias – no caso, Seeduc e Secti – publicassem regulamentações sobre o 

assunto por meio de ato normativo próprio.  

              Entre os dias 16 e 25 de setembro de 2020 a SEEDUC ficou sem um secretário 

efetivo, no mesmo período em que houve a publicação dos Decretos nº 47.287 e 47.300.  

A Resolução SEEDUC 5873, publicada no dia 2 de outubro de 2020, estabeleceu 

as adequações a serem realizadas pelas unidades escolares da rede estadual de ensino para 

início das atividades presenciais dos alunos de terminalidade do ensino médio.   

De forma complementar, foi publicada a Resolução SEEDUC nº 5.876/2020, que 

determina em seu “Art. 1º - Estabelecer regras gerais para retorno dos servidores das 

unidades escolares da rede da Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC que 

realizarem atividades presenciais voltadas para atender aos alunos da 3a série do Ensino 

Médio, nas modalidades regular, técnico e Ensino de Jovens e Adultos - EJA, no ano 

letivo de 2020”.  

A referida resolução a princípio vedou a abertura de escolas em municípios que 

adotassem medidas mais restritivas, priorizou a permanência dos docentes em trabalho 

remoto no caso de pertencer ao grupo de risco ou de residir/coabitar com pessoas 

vulneráveis (com auto declaração), realçou a possibilidade de testagem de anticorpos para 
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os docentes e reforço da limpeza e desinfecção em casos de suspeitos nas unidades 

escolares (medidas de responsabilidade dos diretores). A Resolução SEEDUC nº 5.879, 

publicada no dia 14 de outubro de 2020, complementou resoluções anteriores, com a 

perspectiva de organizar e reestruturar de forma complementar e excepcional, 

exclusivamente para a conclusão do ano letivo de 2020. 

         Neste período também foi elaborado pela SEEDUC um Manual de Retorno às aulas 

presenciais – Diretrizes Pedagógicas & Manual da escola adaptada às práticas de saúde 

para controle da pandemia de COVID-19, em conformidade com as resoluções 

supracitadas. O manual abordou temas para o retorno como orientação para 

terminalidade, avaliação, continuidade curricular, busca Ativa (com acionamento da Rede 

de Assistência Social, CRAS, CREAS, Atenção Primária à Saúde, Rede de Atenção 

Psicossocial e o Conselho Tutelar), além do Protocolo de Adequação Física da Unidade 

Escolar. 

          Em janeiro de 2021, o governador Claudio Castro publicou o Decreto nº 47.454, 

que definiu a educação como uma atividade essencial. Por meio do Decreto 47577 de 20 

de abril de 2021, o governador alterou o artigo 7 do Decreto 47576 e manteve o 

entendimento da educação como atividade essencial.  

 A Resolução SEEDUC 5930 de 22 de abril de 2021 dispôs sobre os protocolos de 

atendimento nas unidades escolares do sistema estadual de ensino do Rio de Janeiro, 

instituindo protocolos para abertura da rede escolar. A referida resolução apenas proibiu 

aulas presenciais na bandeira roxa e vermelha, além de diminuir progressivamente a 

distância entre os alunos no caso da classificação por bandeiras, liberando 100% de alunos 

no caso de municípios com bandeira verde.   

O Decreto 47608 de 18 de maio de 2021, por meio do parágrafo único do artigo 

9, manteve os efeitos da Resolução SEEDUC 5930 e autorizou a oferta de ensino híbrido, 

além de ratificar a concepção de educação como uma atividade essencial. Da mesma 

forma, o Decreto 47863 de 14 de julho de 2021 manteve o efeito da Resolução 5930 e 

ratificou a oferta do modelo híbrido.  

Destacamos ainda a Circular Interna (CI) SEEDUC/GABSEC SEI n. 16, de 21 de 

junho de 2021, no qual a Seeduc, apesar de informar que previa a conclusão do ciclo de 

imunização de todos os profissionais ainda no terceiro trimestre de 2021, determinou o 

retorno presencial (com apenas uma dose) daqueles servidores que não estão enquadrados 

nos grupos de comorbidade especificados no Plano Nacional de Imunização, vedando 

aulas presenciais apenas nos municípios com bandeira vermelha e roxa.  
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3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

A Presidência da Comissão Permanente de Educação da Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro, em trabalhos coordenados pelo seu presidente – 

excelentíssimo deputado estadual Flavio Serafini, apresenta, por meio deste documento, 

os resultados de um ciclo de diligências às escolas da rede estadual de ensino, vinculadas 

à Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), com objetivo de acompanhar e fiscalizar 

as condições das unidades escolares para o retorno híbrido (remoto e presencial), 

conforme anunciado nas redes da Seeduc, de acordo com a resolução 5930/2021, 

observando a classificação de risco da Secretaria de Estado de Saúde e decretos 

municipais.  

O propósito deste conjunto de diligências foi, entre outros, observar se as 

condições das escolas permitem a retomada presencial de atividades sem colocar em risco 

as comunidades escolares (profissionais da educação, alunos e responsáveis que 

eventualmente acessam o espaço escolar).  

Reafirmamos, por óbvio, que as escolas são espaços de convívio coletivo em 

ambientes fechados e que, por conta disto, a vacinação dos profissionais da educação 

(respeitando completude do ciclo de imunização) é condição fundamental (embora não a 

única) para o início de discussões públicas para qualquer retorno presencial – muito 

embora desde meados de 2020 os profissionais que não estão na regência de classe já 

tenham retornado às atividades laborais na forma presencial, salvo casos resguardados 

por Lei ou Decretos.  

Para aferir as condições de um retorno presencial (ainda que híbrido) foi elaborado 

um questionário padrão com perguntas (abertas e de marcação), que foi utilizado durante 

as diligências oficiais realizadas nas escolas da rede estadual do Rio de Janeiro no período 

de 01 junho até 15 de Julho de 2021.  Com um significativo esforço do excelentíssimo 

deputado Flávio Serafini e da equipe da Comissão de Educação da ALERJ, com o auxílio 

da assessoria do mandato do presidente. Foi possível visitar 104 (cento e quatro) unidades 

em 31 (trinta e um) municípios do Estado do Rio de Janeiro, o que significa dizer que um 
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a cada três municípios do Estado recebeu visita da Comissão de Educação em pelo menos 

uma escola.  

Ante uma rede muito grande, com mais de 1200 escolas muito diferentes entre si, 

tanto na oferta de ensino (ciclo final do ensino fundamental, ensino médio regular, turmas 

de correção de fluxo, educação de jovens e adultos, cursos técnicos, escolas interculturais, 

colégios normais, entre outros) quanto na estrutura das escolas (prédios de escolas 

diferentes entre si, CIEPs, “moreirinhas”, prédios compartilhados/conveniados com o 

poder executivo municipal) e dada a impossibilidade (por razões de tempo e de recursos), 

optamos por um levantamento de informações do tipo amostral, ou seja, com uma parte 

representativa do público a ser visitado – neste caso de escolas públicas vinculadas à rede 

estadual.  

Por esta razão, considerando o perfil da amostragem, optamos por fazer visitas e 

diligências em escolas em todas as diretorias regionais metropolitanas. As informações 

produzidas neste relatório, neste sentido, podem conter distorção em algum grau, dada a 

especificidade da pesquisa amostral, mas revelam com intensidade um conjunto de 

problemas que podem ser identificados mediante uma simples diligência.  

Discriminamos, a seguir, as unidades escolares visitadas pela Presidência da 

Comissão Permanente de Educação: 

METROPOLITANA CIDADE UNIDADE 

Metropolitana I 
(02 escolas) 

Nova Iguaçu 
CIEP 168 
CE São Jorge 

Metropolitana II  
(08 escolas) 

São Gonçalo  

CE Trasilbo Figueiras 
CE Pandiá Calógeras 
CIEP 050 Pablo Neruda  
CE Rodolpho Siqueira 
CE Alecrim 

Itaboraí 
CIEP 130 
CIEP 308 

Tanguá CE Francisco Leal 

Metropolitana III 
(06 escolas) 

 
Rio de Janeiro 

CE Olga Benário Prestes - Bonsucesso 
CE Gomes Freire de Andrade - Penha  
CE Visconde de Cairu – Meier 
CE Professor João Borges – Complexo da 

Maré 
CE Conde de Agrolongo – Penha 
CE Hispano Brasileiro - Meier 

Metropolitana IV 
(04 escolas) 

Rio de Janeiro 
CIEP 225 Mário Quintana – Campo Grande 
CE Irineu José Ferreira – Campo Grande 
CE Bangu – Bangu 

Seropédica CE Presidente Dutra 
Metropolitana V  Duque de Caxias CE Lara Vilella – Jardim Gramacho 
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(04 escolas) CE Álvaro Negromonte – Jardim Gramacho 
CIEP 218 Brasil Turquia – Jardim Gramacho 
CE Dulce Petri – Parque Beira Mar 

Metropolitana VI 
(11 escolas) 

Rio de Janeiro 

CE Stella Matutina – Tanque 
CE Maria Teresinha Carvalho Machado – 

Praça Seca 
CE André Maurois – Leblon 
CIEP 303 Ayrton Senna – Rocinha 
CE Alina de Brito – Taquara 
CE Chiquinha Gonzaga – Barra da Tijuca 
CE Vicente Januzzi – Barra da Tijuca 
CE Brigadeiro Schortch – Taquara 
CAIC Euclides da Cunha – Rio das Pedras 
CE Antônio Prado Junior – Praça da 

Bandeira 
CE Antônio Maria Teixeira Filho – Leblon 

Metropolitana VII  
(08 escolas) 

São João de Meriti  
CE Rubens Farrula 
CE Jardim Meriti 

Belford Roxo 

CIEP 210 – Jardim Xavantes 
CE Brandão Monteiro – Nova Aurora 
CE Santa Tereza – Jardim Santa Tereza 
CE Gustavo Barroso – Heliópolis 
CIEP 037 Ernesto Guevara – Bom Pastor 
CE São Bernardo – Santa Maria 

Baixadas Litorâneas 
(29 escolas) 

Niterói 

CE Aurelino Leal – Ingá 
CE Leopoldo Froes – Pendotiba 
CE Almirante Tamandaré – Piratininga 
CE Raul Vidal – Centro 
CE Hilário Ribeiro – Fonseca 
CE Joaquim Távora – Icaraí 
CE Conselheiro Macedo Soares – Barreto 
CE Menezes Vieira – Barreto 
CIEP 449 Brasil França – Charitas 
Liceu Nilo Peçanha – Centro 
CE Paulo Assis Ribeiro – Pendotiba 
EE Domingos Sávio – Santa Rosa 

Maricá 
CE Elisiario Matta – Eldorado 
CIEP 259 -  Maria do Amparo - Centro 
CE Euclides Paulo – S. Jose do Imbassaí 

Saquarema 
CE Oscar de Macedo Soares – Centro 
CE Oliveira Viana – Bacaxá 

São Pedro da Aldeia 
CE José Rascão 
CE Doutor Feliciano Sodré 

Araruama 
CIEP 148 Carlos Elio 
CE Edmundo Silva 

Cabo Frio 

CE Aspino Rocha 
CIEP 150 
CE Miguel Couto 
CE Praia do Siqueira 
CIEP 458 

Arraial do Cabo CE Almirante Frederico Vilar 
Iguaba Grande CE Doutor Francisco de Paula 
Armação dos Búzios CE João de Oliveira Botas 
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Serrana I  
(03 escolas) 

Magé 
CE Alfredo Balthazar da Silveira 
CE Alda Bernardo 

Petrópolis CE Dom Pedro 

Serrana II 
(05 escolas) 

Nova Friburgo 
CE Jamil El Jaick 
CE Salustiano José Ribeiro Serafim 
CE Dr. João Bazet 

Cordeiro CE Constança Soares Teixeira 
Cantagalo CE Maria Zulmira Torres 

Centro Sul 
(02 escolas) 

Vassouras 
CE Centenário 

CE Ministro Raul Fernandes 

Médio Paraíba 
(06 escolas) 

Itatiaia CIEP 488 
Volta Redonda CE Rio Grande do Norte 

Resende 
CE Prof. José Medeiros de Camargo 
CE Pedro Braile Neto 
CE Oliveira Botelho 

Barra Mansa CE São Pedro 

Norte Fluminense 
(06 escolas) 

Campos dos 

Goytacazes 
CE José do Patrocínio 

Macaé  
CE Dr. Télio Barreto 
CE Luiz Reid 

Rio das Ostras 
CIEP 257 
CE Jornalista Álvaro Bastos 
CIEP 393 

Noroeste Fluminense 
(04 escolas) 

Aperibé 
CE Lourença Guimarães 
CIEP 419 

Itaocara CIEP 275 Lenine Cortes Falante 
C. E. Frei Tomás 

 

TOTAL 

METROPOLITANAS MUNICÍPIOS UNIDADES 

14 32 98 

 

O formulário foi construído a partir de seis eixos: (i) identificação das unidades 

escolares, (ii) aspectos externos, (iii) área interna (analisando salas de aula, ventilação, 

infraestrutura), (iv) refeitórios e banheiros, (v) instalações, limpeza e funcionários para 

atividades e (vi) o eixo dedicado a covid-19. A cópia do questionário encontra-se 

disponível nos anexos deste relatório. 

Como desdobramento da ação do papel fiscalizador do poder legislativo, este ciclo 

de diligências no período de um mês e meio produziu quinze notificações a respeito de 

problemas encontrados nas unidades escolares – para os quais se pede tratamento e 

providências com celeridade, dada a gravidade de alguns casos.   
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Importante destacar também que em todos os ofícios exarados ratificamos  a 

proposta de uma visita conjunta à unidade escolar em tela. Esta proposição é importante 

diante da responsabilidade com as denúncias apresentadas e com a ética e transparência 

que são necessárias à construção política com a finalidade de, ao final, assegurar o direito 

à educação e o direito à vida.   

Aproveito para, de antemão, agradecer o recebimento cordial e no marco da 

urbanidade – tanto da minha parte quanto da minha equipe – pelo conjunto de diretores e 

diretoras de escolas ou, em alguns poucos casos, de coordenadores pedagógicos11.  

 

 

4.  RESULTADOS E APONTAMENTOS SOBRE AS CONDIÇÕES DAS 

ESCOLAS ESTADUAIS 

 

Foram realizadas 98 diligências em escolas de todas as regionais metropolitanas. 

O município do Rio de Janeiro, capital fluminense, foi a cidade que mais recebeu visita 

em unidades escolares – 19 escolas em três Diretorias Regionais Metropolitanas12, 

compreendendo 18% do total de unidades visitadas.  A Diretoria das Baixadas Litorâneas, 

por ser a Regional Metropolitana mais extensa (em tamanho de território e também 

número de municípios)13, foi a regional que conseguimos fazer o maior número de visitas 

– perfazendo 34,6% das escolas visitadas. .  

 
11

 Entretanto, em diligência realizada no Colégio Estadual Gustavo Barroso, localizado no bairro de 

Heliópolis, município de Belford Roxo, encontramos a diretora adjunta da unidade escolar, no momento 

da visita, nas dependências da secretaria sem o uso da máscara, tal quais outras duas funcionárias – em 

fato ocorrido às 14 horas do dia 2 de Julho de 2021, contrariando a Lei 8859 de 03 de Junho de 2020 e a 

totalidade dos decreto que determinam e estabelecem a obrigatoriedade do uso de máscaras respiratórias, 

no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, enquanto vigorar o estado de calamidade pública em virtude da 

pandemia do novo coronavírus. É importante realçar que o comportamento da diretora adjunta da escola 

mencionada coloca em risco o esforço público de medidas ao enfrentamento do novo coronavírus quando 

a função que ocupa (superior imediata) exigiria da profissional atenção redobrada com o uso obrigatório 

de máscaras no local de trabalho. Ademais, a diretora da unidade se recusou a fornecer informações da 

escola, mesmo após telefonema da subsecretária de ensino, Joilza Rangel, às 14h19min do referido dia. A 

situação foi reportada à Secretaria de Estado de Educação por meio do Ofício GDFS 295/2021, no dia 9 

de Julho de 2021.  
12

 Na capital fluminense, as escolas visitadas compreendiam a área de abrangência da Diretoria 

Metropolitana III, IV e VI.  
13

 A Diretoria Regional das Baixadas Litorâneas compreende escolas nos municípios de Niterói, Maricá, 

Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação dos 

Búzios e Rio Bonito (apenas neste último não foi possível visitar escolas). 
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Na Baixada Fluminense visitamos quatorze escolas, nos municípios de Nova 

Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti e Duque de Caxias14. Os municípios de Magé 

e Seropédica, pertencentes à região metropolitana do Rio de Janeiro, também receberam 

visitas em unidade escolares15.  Ainda na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi 

possível visitar escolas em todos os municípios da abrangência da Diretoria 

Metropolitana II, no caso São Gonçalo, Itaboraí e Tanguá. Mesmo com as dificuldades 

logísticas impostas pela distância geográfica, foi possível visitar escolas tanto no 

Noroeste Fluminense (no caso, Aperibé e Itaocara) como no Norte Fluminense (Macaé, 

Rio das Ostras e Campos dos Goytacazes). Ademais, estivemos ainda em escolas nos 

municípios de Vassouras, Barra Mansa, Resende e Itatiaia. O gráfico abaixo discrimina 

as escolas visitadas por regionais. 

 

 

Considerando a complexidade e o tamanho da rede estadual, procuramos fazer 

uma amostragem que fosse representativa das escolas por tamanho e número de alunos. 

Desta forma, o gráfico abaixo indica o total de alunos por unidade escolar e ajuda a 

compreender o perfil de tamanho das escolas visitadas. Neste sentido é possível dizer que 

um pouco mais de 31% das escolas visitadas podem ser grandes escolas, isto é, com mais 

de mil e trezentos alunos. Por outro lado, 32% das escolas visitadas podem ser 

consideradas médias por ter entre mil e mil e duzentos alunos matriculados. Outra parte 

significativa que compõe o gráfico são as escolas que possuem até 500 alunos, que 

representou 27,9% do total de unidades visitadas – estas escolas podem ser pequenas 

 
14

 Na Baixada Fluminense os municípios mencionados pertencem à Diretoria Metropolitana II, Diretoria 

Metropolitana V e Diretoria Metropolitana VII.  
15

 No caso pertencente respectivamente, à Diretoria Regional Serrana I e Diretoria Metropolitana IV. 
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quando se considera o número total de alunos, mas são expressivas quando se considera 

que existem muitas unidades com este tamanho.  

 

 

Em relação aos turnos de funcionamento, 63,5% das escolas visitadas funcionam nos três 

turnos (matutino, vespertino e noturno). Por outro lado, 19,2% das escolas funcionavam 

nos turnos da manhã e/ou tarde. Ademais, visitamos escolas que funcionam apenas no 

turno da noite, geralmente em prédios que são compartilhados com o poder executivo 

municipal, sobretudo na capital fluminense. Este é o caso, por exemplo, do Colégio Alina 

de Brito, na Merck/Taquara. O gráfico abaixo diferencia as escolas visitadas por turno de 

funcionamento.  

 

 

 

Quanto à oferta de ensino, mais de 30,8% das escolas ofertam apenas ensino 

médio regular; enquanto 26,9% das unidades escolares visitadas ofertam ensino médio 
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regular e o programa Nova Educação de Jovens e Adultos (chamado de NEJA); 14,4% 

das escolas também ofertam o segundo segmento do ensino fundamental, além do ensino 

médio regular; e 11,5% das escolas ofertam concomitantemente o segundo segmento do 

ensino fundamental, o ensino médio regular e o NEJA.  O gráfico abaixo evidencia o 

perfil das escolas por oferta de ensino:  

 

 

Considerando a classificação das categorias das unidades escolares16, visitamos 

35% de escolas de categoria classificativa C; 26,2% de escolas de categoria classificativa 

B; 18,4% de escolas de categoria classificativa A; e 16,5% de escolas de categoria 

classificativa D, conforme podemos aferir pelo gráfico abaixo:  

 

 
16

A classificação das escolas, neste caso, está referenciada na resolução SEEDUC 5151/2014, que 

estabelece critérios de classificação em categorias das unidades escolares da rede pública estadual de 

ensino (como a pontuação pelo número de turmas, turno de funcionamento, entre outros); além da 

resolução 5664/2018, que atualiza a regulamentação da estrutura básica das unidades escolares da rede 

pública estadual de ensino e dá outras providências.  
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O próximo gráfico traz informações sobre a quantidade de entradas nas escolas, 

considerando a importância de manter distanciamento, o livre fluxo de pessoas e a entrada 

segura de alunos e profissionais na unidade escolar, evitando aglomerações. Mais da 

metade das escolas possui duas ou mais entradas (52,9% das escolas), enquanto pouco 

menos da metade das escolas possui apenas uma entrada (47,1%). 

 

 

Entretanto, apesar de em mais da metade das unidades escolares haver duas 

entradas ou mais, em mais de 76% das escolas, no momento da visita, apenas uma entrada 

estava aberta e/ou funcionando regularmente – conforme o próximo gráfico abaixo. 

Apenas em 11,7% das escolas visitadas dois portões estavam abertos, o que poderia ajudar 

a manter o distanciamento da comunidade escolar. O fechamento de outros acessos de 

escolas que possuem duas ou mais entradas se relaciona diretamente com o quadro 

crônico de falta de profissionais de apoio (concursados ou terceirizados). 
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Nas escolas visitadas, chama atenção ainda que em mais de 12% das unidades a 

condição de entrada provoca retenção no número de pessoas, facilitando aglomerações. 

É verdade que em 88% das unidades visitadas a condição de entrada permitia algum 

razoável distanciamento, mas não podemos ignorar que 12% das escolas a entrada não 

permite distanciamento e em outros 26,9% permite um distanciamento apenas razoável, 

o que se não for bem gerido poderá causar a aglomeração num momento em que o 

contágio pela variante delta aparenta ser maior, mesmo em ambientes abertos. 

 

 

Constatamos que, no caso das escolas visitadas, 92% das unidades visitadas 

possuíam pátio escolar, conforme indica o próximo gráfico. Quatro escolas não possuem 

pátio e outra teve o pátio reduzido significativamente por obra determinada pela antiga 

gestão no interior da unidade escolar17, conforme o gráfico abaixo indica: 

 
17

 Este foi o caso do CIEP 225 Mário Quintana, em Campo Grande, Zona Oeste da capital fluminense, 

que teve aspectos arquitetônicos alterados com a finalidade de ampliação da escola para aumento de 

número de salas de aula. Este CIEP conta, até o momento, com mais de dois mil alunos (um dos poucos 

CIEPs que chegam a esta quantidade de alunos) e não teve a sua classificação atualizada, o que 

determina, entre outros, a quantidade de funcionários e composição de equipe pedagógica. Notifiquei a 

SEEDUC por meio do Ofício GDFS 268/2021, solicitando à SEEDUC a recomposição da equipe 

pedagógica e reclassificação da escola com a finalidade de assegurar a qualidade da educação.  
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Apesar de 92% das unidades escolares visitadas possuírem pátio escolar, em 

apenas 64,4% das escolas estes espaços contam com cobertura. Em 22,1% das escolas 

não há cobertura no pátio e quase 5% sequer possuem pátio, conforme indica o gráfico 

abaixo:  

 

 

A respeito da possibilidade de utilização dos pátios como espaços pedagógicos 

alternativos no interior da escola, observamos que em 64,4% das unidades os pátios 

possuem espaço ou tamanho suficientes para assegurar a realização de atividades  com 

respeito ao distanciamento. Entretanto, em 35,6% das escolas os pátios são espaços que, 

por suas dimensões, não permitem realizações de atividades com distanciamento e 

respeito aos protocolos de segurança sanitária. 
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Outro espaço que pode ser aproveitado para aulas ao ar livre nas escolas são as 

quadras poliesportivas. Neste aspecto, em 94,2% das escolas que visitamos havia quadra 

esportiva (apenas em 6 escolas, que corresponde a 5,8% do total, não havia quadras 

poliesportivas). 

 

A grande maioria das escolas visitadas  possuem quadra poliesportiva, sendo que 

em 76,7% das unidades encontramos o espaço devidamente coberto. É preciso 

compreender a quadra de esporte como uma sala de aula e, portanto, como um espaço que 

precisa ter a infraestrutura mínima para o fazer pedagógico, entendendo a prática corporal 

além do esporte. Em 14,6% das escolas não há cobertura na quadra esportiva. Noutros 

casos existem escolas com duas quadras onde apenas uma era coberta ou mesmo o caso 

de uma escola que recebeu o recurso público e ainda está operando a obra de cobertura 

da quadra da escola. 
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A respeito das condições das escolas, nos chamou atenção que em 27% das 

unidades não há espaço de convivência ao ar livre. 

 

Em 87,6% das escolas visitadas as salas de aulas possuíam janelas. Em 12,4% dos 

casos a janela estava comprometida por razões as mais diversas (incluindo o caso de 

escolas que no noturno a janela é fechada e a circulação de ar é inviabilizada). Em 8,7% 

dos casos, por exemplo, sequer havia janelas e em mais de 5% dos casos as janelas ora 

abrem, mas não permitem ventilação; ou possuem dificuldade para abrir, abrem 

parcialmente ou nem todas abrem. 
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A respeito da abertura das janelas nas salas onde há janelas, foi possível constatar, 

conforme pode ser verificado no próximo gráfico, que em 73,2% das salas as janelas 

abrem. É preocupante termos em 22,7% das escolas termos janelas que não abrem e a 

ventilação fica comprometida. Esse é um fator fundamental na prevenção ao contágio ao 

COVID e outras doenças e deveria ser objeto de intervenção da Seeduc de forma imediata. 

 

 

 

A respeito das condições de ventilação, encontramos condições desfavoráveis à 

ventilação em 26,3% e, ainda, o fato de que em 4% dos casos a sala de aula não possui 

nenhuma forma de ventilação.  
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Outro ponto importante é observar que em 46,4% das escolas a sala de professores 

não possui ventilação adequada, conforme podemos observar a partir do gráfico abaixo.  

 

 

 

A organização das perguntas e questões a respeito da ventilação foi referenciada 

no “Manual Sobre Biossegurança para Reabertura de Escolas no Contexto da Covid 19”, 

documento de dezembro de 2020 da Fundação Oswaldo Cruz, Escola Politécnica de 

Saúde Joaquim Venâncio e Sociedade Brasileira de Pediatria. O que mais nos causa 

preocupação, nesta direção, é o fato de que uma quantidade significativa de escolas não 

possui condições de ventilação com renovação do ar (de ventilação natural ou mecânica) 
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e, por consequência, a distribuição de partículas virais capazes de provocar infecção é 

afetada por diversos fatores.  

Na disposição das salas e marcação de lugares, também chama atenção o fato de 

que em 46,4% das salas de aulas visitadas nas escolas indicadas neste relatório não se 

respeita o distanciamento de dois metros entre docentes e estudantes, conforme aponta o 

gráfico abaixo: 

 

 

Em 50,5% dos casos, as escolas estão indicando servir merenda escolar no 

refeitório da unidade. Geralmente, os refeitórios são espaços de grande aglomeração nas 

escolas públicas em tempos de normalidade e, pelo que foi possível observar neste ciclo 

de visitas, espaços pequenos onde não há capacidade de absorção de alunos para 

alimentação com segurança sanitária, posto que a quase totalidade dos refeitórios abrigam 

menos de 100 alunos. Seria necessário um rodízio de turmas que se mostra quase 

inexequível. 
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Em a relação aos refeitórios, em 79,5% há marcação nos lugares de refeição para 

manter a distância mínima, conforme é possível observar no gráfico abaixo: 

 

 

Contudo, em 20% dos refeitórios não existe lugar para higienização das mãos, o 

que compromete a recomendação de adequada higienização das mãos antes e depois do 

manuseio do alimento18, conforme é possível observar através do próximo gráfico. 

 

Em 37% das escolas visitadas, os diretores declararam que a escola não recebeu, 

das empresas terceirizadas para tarefas de limpeza, recursos/materiais suficientes para 

insumos extras de limpeza, higienização e desinfecção. Como resultado, nestas escolas 

 
18

 Conforme orientação do referido Manual de Biossegurança.   
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os diretores precisam garantir, por si mesmos, material de limpeza, conforme é possível 

observar no próximo gráfico. 

 

 

A respeito dos aparelhos de aferição de temperatura à distância, 51% das escolas 

indicam possuir dois aparelhos; 19,8% possuem três aparelhos; e 15,6% possuem apenas 

um aparelho. 

 

A respeito das instalações elétricas, hidráulicas e demais condições estruturais, em 

resposta construída na escuta aos diretores de unidades, 41,8% das escolas entendem que 

o estado é excelente; enquanto 38,8% declararam que o estado era razoável. Em 10% dos 

casos identificamos condições precárias e que necessitam de reforma. 
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Alguns casos paradigmáticos a respeito da importância de obras estruturais em 

algumas escolas foi o caso da situação do CIEP 037, localizado no bairro Jardim Bom 

Pastor em Belford Roxo, onde problemas na rede elétrica, hidráulica e de esgoto 

demandam intervenções urgentes por parte da Seeduc19·. Outro caso representativo é o 

Colégio Estadual Rubens Farrula, localizado no bairro Coelho da Rocha, no município 

de São João de Meriti, que visitamos em um dia de bastante chuva e no qual se formam 

enormes poças no interior da unidade, exigindo uma obra grande de drenagem para 

escoamento das águas pluviais e onde há duas árvores que abalam a estrutura de muro e 

calçada na escola, além da obra para o telhado/cobertura da quadra esportiva20. 

Registramos ainda o caso do CIEP 303 Ayrton Senna, na Rocinha, na capital do Rio de 

Janeiro, onde observamos a necessidade de obras estruturais, sobretudo na rede elétrica 

que abastece a escola, da reforma da parte traseira da escola, além da reconstrução do 

muro e de intervenção numa estrutura que está próxima de cair21. Ressaltamos, em todos 

os casos, como tem sido de praxe, que estamos à disposição para uma visita conjunta à 

unidade escolar.  

Nosso levantamento constatou que 95% das escolas da rede estadual são 

abastecidas por água de rede encanada, conforme indica o gráfico abaixo: 

 
19

 Neste caso, a Seeduc foi notificada por meio do Ofício GDFS 269/2021, disponível no anexo deste 

relatório. 
20

 Neste caso, a Seeduc foi notificada por meio do Ofício GDFS 319/2021, disponível no anexo deste 

relatório. 
21

 Neste caso, a Seeduc foi notificada por meio do Ofício GDFS 304/2021, disponível no anexo deste 

relatório. 



30 

 

 

Em 91,8% das escolas há internet wi-fi funcionando. Entretanto, em 8,2% das 

escolas não há funcionamento de wi-fi, conforme demonstra o gráfico abaixo. 

 

A respeito da falta de internet, que aparentemente é um problema localizado em 

poucas escolas, nos chamou atenção a situação do Colégio Estadual Santa Tereza, 

localizado no bairro Jardim Santa Tereza, município de Belford Roxo. A escola fica 

localizada geograficamente em um vale de morros onde o único sinal de celular possível 

é operado com muitas dificuldades por apenas uma empresa de telefonia móvel – que não 

cabe nominar neste relatório. Apuramos, na data da visita, que a escola estava desde 

primeiro mês de 2021 sem acesso à internet. É inadmissível que em pleno ano de 2021 as 

nossas escolas tenham uma interrupção de acesso à internet de quase sete meses22, 

 
22

 Neste caso, a Seeduc foi notificada por meio do Ofício GDFS 302/2021, disponível no anexo deste 

relatório. A respeito deste caso, em contato com a diretora geral da referida unidade escolar, fomos 

informados que a internet já havia sido restabelecida. Pretendo, ainda neste bimestre, retornar em 

diligência à unidade para outra diligência com igual propósito.  
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obrigando que profissionais tenham que usar sua própria internet para o desenvolvimento 

de atividades laborais. 

Um dos maiores problemas encontrados neste ciclo de visitas refere-se à 

quantidade de profissionais para funções de limpeza, asseio e conservação. Há escolas, 

por exemplo, com apenas um funcionário para limpeza em espaços muito grandes, as 

quais, provavelmente, ficarão com a limpeza e desinfecção comprometidas por conta da 

ausência de profissionais23.   

A respeito da quantidade de funcionários para tarefas de limpeza e desinfecção, é 

importante destacar que em 65% das escolas existe a mesma quantidade de funcionários 

que havia no período presencial anterior à pandemia. Em 16,3% a quantidade de 

funcionários para limpeza diminuiu, comparado ao período presencial anterior à 

pandemia – em um contrassenso, considerando que as condições sanitárias exigem mais 

limpeza e que a escola, pela sua particularidade de circulação de pessoas – a maioria de 

adolescentes não vacinados, exige atenção redobrada do poder público, exatamente para 

não se tornar (ela mesma) um grande foco de contaminação. Em 16,3% dos casos há mais 

funcionários para a mesma comparação. Houve ainda casos de redução de funcionários 

antes mesmo do período da pandemia, conforme é possível observar no gráfico a seguir: 

 

Em todo caso, fica evidente que faltam funcionários para limpeza no conjunto das 

unidades escolares – e este é um dos problemas crônicos que apresentamos neste relatório, 

 
23

 A respeito dos funcionários terceirizados da Seeduc, há um enorme problema (recorrente) de atraso de 

pagamento de vencimentos e direitos como vale-alimentação. No caso da empresa Singular Gestão de 

Serviços, que atende muitas escolas da Baixada Fluminense, encaminhamos no anexo deste relatório o 

conjunto das notificações endereçadas à Seeduc a respeito do tema. É importante acionar o Ministério 

Público do Trabalho para estabelecer um protocolo no qual os direitos trabalhistas destas profissionais 

sejam assegurado  
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ao qual o poder público não pode e nem deve deixar de enfrentar. O caso do Colégio 

Estadual Dom Pedro, no Centro do município de Petrópolis, é significativo, pois a 

unidade escolar (de categoria classificativa A, com quase 1900 alunos e mais de 170 

servidores efetivos da Seeduc) funciona num prédio histórico com nada menos que 93 

salas para uso de aula e que contava, na data de 1 de Julho de 2021 na ocasião de nossa 

diligência, com apenas uma funcionária para funções de limpeza24. O caso do CAIC 

Euclides da Cunha, em Rio das Pedras, zona oeste da capital fluminense, com mais de 

2500 alunos e 161 servidores efetivos da Seeduc, também é representativo sobre o quadro 

crônico da falta de profissionais para limpeza, que tem afetado diretamente o esforço para 

cumprimento de protocolos mínimos de limpeza25. Neste sentido, cabe ressaltar que como 

apontado anteriormente, a maioria das escolas funciona em ao menos dois turnos, sendo 

alta a rotatividade de estudantes e profissionais entre as salas de aula durante o mesmo 

dia, o que exige limpeza adequada em cada troca de turno. 

O cumprimento de protocolos mínimos para entrada de pessoas no interior das 

escolas exige um funcionário na portaria das unidades na totalidade do tempo de abertura 

das mesmas com a finalidade de aferir temperatura e controlar o acesso, que ainda deve 

ser limitado. Entretanto, em 70% das escolas há apenas um funcionário para segurança e 

controle de acesso e aferição de temperatura para todos os turnos. Este dado é preocupante 

demais quando se considera que 63% das escolas que visitamos estão abertas em três 

turnos (matutino, vespertino e noturno), impossível de se cobrir com apenas um 

funcionário. A falta de profissionais se apresenta como crônico, não apenas para limpeza, 

mas também na portaria. 

 

 
24

 Neste caso, a Seeduc foi notificada por meio do Ofício GDFS 320/2021, disponível no anexo deste 

relatório.  
25

 Neste caso, a Seeduc foi notificada por meio do Ofício GDFS 322/2021, disponível no anexo deste 

relatório. 
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O problema de falta de funcionários para funções de portaria e também 

coordenação de turno e inspetoria nas escolas é crônico. Exemplo disto são os casos do 

Colégio Estadual Alda Bernardo, localizado no município de Magé26 e do CIEP 037 

Ernesto Guevara, em Belford Roxo, no qual ambos funcionam em três turnos e possuem 

apenas um funcionário para portaria, deixando a escola vulnerável sobre vários aspectos 

(também de segurança), mas principalmente sanitários dada a crise de coronavírus, posto 

que as escolas, neste caso, certamente deixam de cumprir protocolos mínimos como 

aferição de temperatura ou os diretores precisam deslocar funcionários (as vezes eles 

mesmos) de outras funções em alguns horários.  

Em apenas 23,7% das escolas visitadas os funcionários que aferem a temperatura 

estavam devidamente protegidos com faceshield, proteção de rosto/membranas mucosas, 

além do uso de luvas. Em 48,5% das escolas visitadas os funcionários que aferem 

temperatura usavam apenas máscara, mesmo lidando com um público muito diverso e 

sendo, possivelmente, mais vulneráveis ao contágio de coronavírus, conforme é possível 

identificar por meio do próximo gráfico: 

 
26

 Neste caso, a Seeduc foi notificada por meio do Ofício GDFS 304/2021, disponível no anexo deste 

relatório.  
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É importante recuperar, neste caso, o conteúdo da Resolução Seeduc 5873, 

publicada em 01 de outubro de 2020, que determina no seu primeiro artigo que a escola 

disponibilizará máscara de tecido e faceshield a todos os servidores – além de máscaras 

de tecido aos alunos. O faceshield deve ser usado para proteger a comunidade escolar do 

contágio. Por outro lado, as máscaras recomendadas e tidas como mais seguras (como a 

N95, PFF2 ou mesmo cirúrgica) precisam ser distribuídas à comunidade escolar  

A respeito do falecimento de profissionais por covid-19 ou complicações 

decorrentes deste – independente se estavam desenvolvendo atividades presenciais ou 

remotas –, identificamos perdas em 32,7% das unidades escolares. Este obviamente é um 

levantamento amostral, que pode conter algum tipo de distorção, mas é possível dizer que 

uma em cada três escolas ficaram enlutadas com a perda de profissionais da educação27, 

conforme se observa no próximo gráfico. 

 
27

 A respeito da quantidade de profissionais da educação vitimados pela covid-19, há um esforço de 

cooperação junto à Fiocruz, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE/RJ) e Presidência 

da Comissão de Educação para levantar com precisão a quantidade de profissionais que perderam a vida. 
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Nossa pesquisa identificou que em 73,1% das escolas visitadas pelo menos um 

funcionário (independente da forma de contratação e da função na unidade escolar) se 

contagiou enquanto estava desenvolvendo atividades laborativas presenciais.  

Não pretendemos com esse dado afirmar, obviamente, que o contágio ocorreu 

dentro da unidade escolar, mas impressiona observar a evidência de três a cada quatro 

escolas visitadas ter funcionários que contraíram covid-19 após o retorno às atividades 

presenciais. O retorno de milhares de profissionais da educação sem a conclusão do 

ciclo completo de imunização pode agravar este quadro que, por si só, já inspira 

preocupação e demanda atenção do poder público. Em 72,2% das escolas visitadas não 

há protocolo de rastreamento de casos e contatos em caso de confirmação de covid-19 

por alguém que esteve na unidade escolar. Para situações onde um aluno tenha febre, as 

escolas prepararam um espaço que tem sido chamado de “sala febril” até que os pais ou 

responsáveis venham até a unidade buscar o estudante. A interrupção da cadeia de 

transmissão da doença deve rapidamente identificar o indivíduo, rastrear pessoas com as 

quais ele teve contato e isolá-las com a finalidade de interrupção da propagação. 
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Em mais de 80% das escolas há sinais de advertência em locais visíveis que 

promovam medidas protetoras adequadas, como imagens sobre transmissão, adequada 

higienização das mãos, etiquetas de tosse e espirro, etc. 

 

 

Em mais de 82% das escolas há marcadores (como fita) que indiquem a 

necessidade de distanciamento físico, conforme é possível observar no gráfico a seguir. 
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É positivo o fato de, em mais de 80% das escolas, haver dispensers com álcool gel 

70% nas entradas da escola, na área de circulação e na frente das salas de aula/corredores. 

Mas não devemos minimizar o fato de que em 14% das escolas a quantidade de álcool 

gel se reduzia à entrada ou era insuficiente. 

 

 

Na quase totalidade das escolas (aproximadamente 99%) há máscaras disponíveis 

e gratuitas para alunos e visitantes que eventualmente não tenham trazido e pretendem 

adentrar o espaço escolar. 
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Contudo, em 82,5% das escolas visitadas não existem marcadores indicando 

superfícies que oferecem maiores riscos de contaminação, como maçanetas, corrimões de 

escada, etc. A maior parte das escolas possuem dois pavimentos, pelo menos. Portanto, 

as indicações de superfícies que oferecem riscos de contaminação precisam, neste caso, 

de mais avisos. 

 

 

Em mais de 56% das escolas visitadas, os diretores declararam que tiveram 

conhecimento de alunos que tenham ido à escola e que moravam com alguém que tenha 

testado positivo para covid-19, ainda que na totalidade dos casos a ciência tenha ocorrido 

após o contato dos alunos. A maior parte destes relatos ocorre nos procedimentos para 

entregas de cestas. 
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Em 41,7% das escolas visitadas não existia barreira física nas secretarias sobre 

balcões para garantir o distanciamento físico entre os trabalhadores e o público, conforme 

é possível identificar no próximo gráfico. 

 

 

Ainda a respeito da rotina de trabalhos na Secretaria Escolar, em 74,2% das 

escolas visitadas os funcionários deste departamento não usavam faceshield. Houve um 

caso numa escola em Belford Roxo onde a diretora e as funcionárias que estavam no 

departamento não usavam máscara. 
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A respeito do percentual de alunos que interagem de forma remota (pela 

plataforma ou por outros meios), que em vários ângulos reflete as desigualdades sociais 

na educação, o gráfico discrimina da seguinte forma: 

 

É possível constatar que em apenas 13,3% das escolas o percentual de interação 

está entre 80 e 100%. Por outro lado, em 40% das escolas visitadas o percentual de 

interação remota é inferior a quarenta por cento de interação na plataforma – fato que 

tende a se agravar conforme mais pobre é a comunidade onde a escola está inserida.  Em 

nove escolas (8,7% da amostra) o percentual de acesso ao ensino remoto oscila entre 50 

e 59%. Em outras dezesseis escolas (15,4%) o nível de acesso ao ensino remoto oscila 

entre 60 e 69%.  

A respeito do percentual de alunos que está interagindo via apostilas/materiais 

impressos, o gráfico seguir confirma a situação de exclusão digital: 
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Quanto ao direito humano à alimentação adequada e à segurança alimentar e 

nutricional, o valor médio das cestas básicas distribuídas nas escolas da rede estadual foi 

de R$ 42,87 (quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Obviamente houve escolas 

onde o valor da cesta (determinado no geral pela quantidade de famílias que mensalmente 

reivindicam o direito) chegou a mais de R$ 100,00. Mas esta foi a média ponderada 

aferida neste ciclo de visitas às escolas. 

 

 

5. APONTAMENTO E PROPOSTAS 

 

Este relatório aponta um conjunto de sugestões e preocupações que a Presidência 

da Comissão de Permanente de Educação da Alerj tem com a educação pública – tanto 

no direito à educação (que a pandemia vem comprometendo) quanto na saúde e direito à 

vida de milhares de estudantes e de profissionais da educação que trabalham na Seeduc – 

incluindo também profissionais terceirizadas que também tem recorrentemente apelado 

ao nosso mandato para mediar questões salariais junto à Seeduc. 

Reitero que os desafios postos a partir dos dados apresentados neste relatório e 

também aqueles que estão acumulados por outros atores sociais28 requerem planejamento 

 
28

 Sindicatos, Ministério Público, Defensoria Pública, Associação de Diretores de Escola, Associação dos 

Estudantes do Rio de Janeiro, Fórum Estadual de Educação, entre outros. 
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– que precisa de amplo diálogo com os atores envolvidos como condição para alcançar 

objetivos demandados – e investimento público.  

O desafio de pensar qualquer tipo de retorno (em 2021 e provavelmente em 2022) 

ainda deve exigir algum tipo de interação remota e formatos híbridos no próximo período. 

O desafio de planejar com todo cuidado para evitar um quadro como o atual no qual mais 

de 200 mil jovens não possuem qualquer tipo de interação remota é uma das condições 

para enfrentar o grave quadro de desigualdades sociais na educação. Por outro lado, 

assegurar o direito à vida da comunidade escolar e dos seus familiares exigirá do governo 

estadual um aumento de investimentos que possa assegurar profissionais na portaria das 

escolas, profissionais de limpeza nas unidades escolares, recomposição de equipes 

pedagógicas, diminuição no tamanho das turmas por número de alunos, obras estruturais 

de ventilação nas escolas, entre tantos outros desafios. Não podemos fazer um movimento 

de reabertura das escolas sem cuidados prévios, ainda que em nome da importância das 

escolas na vida de crianças e jovens – a respeito disto, nossa proposição no campo da 

inclusão digital é coetânea da nossa preocupação com a garantia do direito à educação.  

 

5.1 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA FUNÇÕES 

ADMINISTRATIVAS E DE APOIO ESCOLAR 

A falta de profissionais para as mais diversas funções (desde coordenação de turno, 

portaria, etc.) tem comprometido o esforço de cumprir medidas sanitárias como aferição 

de temperatura e distanciamento. Com o progressivo aumento de alunos na forma 

presencial as escolas podem se tornar espaços de contaminação, ainda que seus 

profissionais estejam vacinados. É preciso zerar o déficit de falta de profissionais sob o 

risco das escolas se tornarem, elas mesmas, centros de proliferação e contágio por covid-

19. 

 

5.2 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS PARA 

AMPLIAR AS EQUIPES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES 

Há um problema crônico de falta de funcionários para serviços de limpeza. É preciso 

organizar uma força tarefa para identificar todas as escolas que estão com este problema 

e solucionar o mais rápido possível. Pensar no retorno dos estudantes sem assegurar a 
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adequada higienização dos espaços escolares pode fazer das escolas um espaço favorável 

à contaminação.  

 

5. 3 - PROGRAMA DE INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS PARA GARANTIR 

CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA E VENTILAÇÃO  

Parte significativa das nossas escolas não possui ventilação adequada. É preciso ter 

cautela no retorno presencial e organizar obras que possam intervir (com planejamento) 

com a finalidade de assegurar  a ventilação nas escolas. A melhoria da infraestrutura das 

escolas é parte da política de segurança epidemiológica do espaço escolar. Recordemos 

que a curva epidemiológica brasileira, com média de mil pessoas em óbito, é distinta da 

quase totalidade dos países.  

 

5.4 - PLANEJAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES 

É preciso que a Seeduc apresente ao poder legislativo e à sociedade um plano de 

construção e abertura de novas escolas. Diversas escolas funcionam em regime de 

convênio com o município do Rio de Janeiro, onde encontramos janelas que praticamente 

não abriam e onde não era possível arejamento. Contudo, o fato do prédio pertencer ao 

município limita qualquer obra de adequação. A situação de convênio com o município 

que deveria ser, a rigor, temporária se converteu numa relação permanente onde o Estado 

do Rio de Janeiro, ao longo de décadas, deixou de planejar espaços onde o direito à 

educação fosse assegurado. Há ainda escolas que funcionam em prédios alugados, com 

um quadro onde a ventilação também fica comprometida. É o caso do Colégio Estadual 

Stella Matutina, localizado em Jacarepaguá, que visitamos e que funciona há décadas 

num prédio alugado.   

 

5.5 - UM PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL COM A DISTRIBUIÇÃO DE 

TABLET’s E/OU NOTEBOOK’s AOS ESTUDANTES E ACESSO A LINKS 

PATROCINADOS ÀS PLATAFORMAS E SITES EDUCACIONAIS E DE 

BUSCA 

É preciso assegurar um plano de inclusão digital verdadeiro (com material e acesso à 

internet), considerando que mesmo após a vacinação da comunidade escolar 

(profissionais, alunos e familiares) será necessário continuar com interações remotas, 
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dado que dificilmente as salas poderão (mesmo em 2022) funcionar com a totalidade de 

alunos.  

 

5.6 - NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA: REDUÇÃO DA MODULAÇÃO DE 

TURMAS PARA O ANO DE 2022 E AUTONOMIA PARA AS DIREÇÕES DE 

ESCOLAS A ABERTURA DE TURMAS 

Para o ano de 2022, onde se espera algum controle sobre a pandemia, será necessário 

reduzir o número de alunos por turmas para assegurar menores chances de contaminação 

por coronavírus. O atual critério de distribuição dos alunos por sala e liberação de turmas 

precisa ser revisto em nome da saúde pública e do direito à vida – embora não possamos 

diminuir o fato de que turmas superlotadas, como tem sido recorrente na rede estadual, 

tendem a apresentar mais dificuldades no quadro geral de aprendizagem. 

 

5.7 - RECOMPOSIÇÃO DAS EQUIPES PEDAGÓGICAS 

É necessário zerar o déficit de lacunas nas equipes pedagógicas das escolas, 

especialmente em escolas que precisam passar por revisão da classificação. Ao fim, o 

direito à educação no contexto do serviço público para ter qualidade necessita e demanda 

profissionais. 

 

5.8 - RASTREAMENTO DOS CASOS DE COVID ENTRE PROFISSIONAIS E 

ESTUDANTES 

A situação de pandemia exige que a Seeduc organize, em articulação com a Secretaria de 

Estado de Saúde, uma estrutura de rastreamento dos casos suspeitos entre membros das 

comunidades escolares, em unidades de saúde situadas no mesmo território das escolas. 

 

5.9 - COMITÊ CIENTÍFICO DE APOIO À SEEDUC 

Criação de um comitê científico a respeito da temática da volta às aulas, com abertura de 

canal para acolher denúncias e preocupações, além da produção de uma proposta de 

planejamento à Seeduc de pontos urgentes na agenda das escolas;  
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ANEXO I - OFÍCIOS ENVIADOS À SEEDUC PELO MANDATO DE 

DEPUTADO ESTADUAL FLAVIO SERAFINI (*) 

 

Número Data  Tema (Ref.) 

244 14/06/2021 Pagamento de salário da empresa Singular Gestão de Serviços LTDa  

268 18/06/2021 Composição das equipes pedagógicas do CIEP 225 Mário Quintana 

269 18/06/2021 Situação CIEP 037 Ernesto Guevara 

270 18/06/2021 Piscina CE Olga Benário Prestes 

294 09/07/2021 Pagamento de funcionárias da empresa Singular Gestão de Serviços 

295 09/07/2021 Desrespeito aos protocolos sanitários no Colégio Estadual Gustavo 

Barroso, em Belford Roxo 

300 15/07/2021 Situação do Colégio Estadual Brigadeiro Schorcht 

301 15/07/2021 Situação do Colégio Estadual Oscar de Macedo Soares 

302 15/07/2021 Falta de internet no Colégio Estadual Santa Tereza - Belford Roxo 

304 15/07/2021 Situação do CIEP 303 Ayrton Senna da Silva 

318 15/07/2021 Falta de profissionais no CE Alda Bernardo dos Santos Tavares 

319 02/09/2021 Situação do CE Rubens Farrula 

320 02/09/2021 Quantidade de profissionais limpeza CE Dom Pedro II 

321 02/09/2021 Classificação do CIEP 210 

322 02/09/2021 Situação do Colégio Estadual Euclides da Cunha 

(*) Os ofícios seguem anexados individualmente na mensagem. 

 


